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RESUMO 

 

O saneamento básico é um conjunto de ações que busca garantir condições de saúde à 

população, sendo parte dessas ações: o tratamento da água, a coleta de lixo e o tratamento do 

esgoto coletado. Para isso, os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 

econômico-financeira assegurada por meio de remuneração pela cobrança dos serviços, e, 

quando necessário, por outras formas adicionais, como subsídios ou subvenções. Assim, o 

objetivo do presente trabalho é avaliar a sustentabilidade econômica do saneamento básico 

nos municípios brasileiros focando na relação entre tarifa e custo do saneamento, fazendo 

uma análise comparativa entre as regiões brasileiras, o tipo de administração das empresas de 

saneamento e no tamanho do município. Foram levantadas informações quanto a tarifa e o 

custo do saneamento básico por município conforme SNIS (2020). Estes dados foram 

analisados por meio de estatística descritiva, procurando comparar a relação tarifa/custo por 

regiões, por tipo de administração e tamanho do município. Além disso, por meio de escala de 

cores, plotou-se a relação tarifa/custo por município no mapa brasileiro a fim de ilustrar a 

distribuição geográfica de municípios com relações positivas e negativas. Sobre os resultados, 

o que se constatou foi que, com referência à comparação por tarifa e custo por região, o Sul é 

a que possui a maior média na relação tarifa/custo de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, o que significa que sua tarifa supera o custo de fornecimento dos serviços, 

representando uma situação superavitária, cenário diferente nas demais regiões. Quanto ao 

tipo de administração, o balanço financeiro do setor privado demonstrou-se superavitário e, 

do setor público, em geral, deficitário. Por fim, no critério tamanho dos municípios, concluiu-

se que, em média, os municípios com uma melhor situação de sustentabilidade econômica 

para a oferta e ampliação de saneamento básico são aqueles cuja administração é privada e em 

municípios com população acima de 50 mil habitantes, principalmente, da região Sul. Já os 

municípios com desafios para a sustentabilidade e ampliação da oferta de saneamento básico 

são pequenos (menos de 50 mil habitantes), com empresas de saneamento com administração 

pública e das regiões Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sudeste. 

 

Palavras-chaves: Saneamento básico; Relação tarifa/custos; Sustentabilidade econômica. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Saneamento básico é o conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações 

operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas (BRASIL, 2007; 

BRASIL, 2020; SNIS, 2020). 

Belchior (2020) destaca que em 2010 o acesso à água potável e ao saneamento básico 

foi considerado parte integrante dos direitos humanos na Assembleia Geral da ONU e que em 

2015 obteve o status de um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS).  

Por ser o saneamento básico um conjunto de serviços para preservar ou melhorar as 

condições de vida das pessoas e do meio ambiente, ele previne doenças e promove a saúde, 

melhora a qualidade de vida da população e até a produtividade dos indivíduos, impactando 

positivamente a educação e as atividades econômicas (BELCHIOR, 2020).  

 A situação geral do Brasil em relação ao saneamento básico é problemática, pois 

perdura por várias e várias décadas, ou seja, mesmo após doze anos da publicação lei 

11.445/07, que trata das diretrizes nacionais, o déficit na prestação do serviço pelo poder 

público continua expressivo. 

Segundo dados do SNIS (2020), nos dias atuais, 84,1% dos brasileiros são atendidos 

com o abastecimento de água tratada. No entanto, são mais de 36 milhões de pessoas sem a 

prestação desse serviço. Já com relação à coleta de esgoto, o percentual é de 55% da 

população com acesso a este serviço, porém, cerca de 97 milhões ainda sofrem com a 

ausência do referido serviço. E quanto ao tratamento do esgoto, 50,8% é tratado, ou seja, 

apenas a metade do esgoto do país, sendo que a região nordeste apresenta um percentual de 

apenas 30,3% de esgoto tratado. 

O Novo Marco Legal do Saneamento pretende inaugurar no país um ambiente de 

negócios seguro com regras bem definidas, agência reguladora forte e grande abertura para o 

capital privado. Pelo fato de a Lei 14.026/2020 ser nova, ela busca traçar as metas para alterar 

o cenário atual do saneamento básico e, com isso, universalizar e qualificar ainda mais a 

prestação de serviço no setor e, conforme Ferreira (2021), poderá auxiliar no avanço da 

prestação dos serviços, chegando até à sua universalização, partindo da premissa de que esse 

marco regulatório setorial representa uma tentativa de a Administração Pública inverter a 

lógica da prestação dos serviços que, hoje, majoritariamente, são operados por empresas 

públicas estaduais e, agora, estão suscetíveis a uma maior participação da iniciativa privada, 
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com fundamento na maior eficiência em alocação dos investimentos que esse setor  

possivelmente possui. 

A meta da legislação do novo marco legal é garantir que 99% da população brasileira 

tenha acesso à água potável e 90% ao tratamento e a coleta de esgoto até 2033, mais ainda, o 

Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) estabelece metas para 2023 e 2033 

(horizonte final), as quais envolvem, entre outros, indicadores para o componente 

abastecimento de água, para esgotamento sanitário e de resíduos sólidos urbanos (BRASIL, 

2020).  

Dada a cobertura atual e as metas do novo marco legal, evidencia-se o desafio de 

investimento e a dificuldade de alocação de recursos públicos diretamente para o 

desenvolvimento do sistema de saneamento e a infraestrutura necessária para operacionalizá-

lo e posto que a melhoria do serviço público seja um imperativo, faz-se necessário o 

investimento de mais de 28 bilhões de reais anualmente até 2033, valor utópico, segundo 

Margulies (2018), se considerado o cenário de restrição orçamentária dos entes federativos, o 

que torna a presença de entidades privadas uma solução para este obstáculo ao 

desenvolvimento nacional.  

O marco regulatório trouxe mecanismos, de acordo com BRASIL (2020), no intuito de 

encorajar a existência de concorrência, com a entrada de investidores de capital privado, tendo 

em vista a necessidade de melhorar a qualidade dos serviços de saneamento prestados aos 

usuários. 

A Lei 14.026/2020 estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento por meio de 

algumas exigências para garantir a sustentabilidade dos investimentos em saneamento, como, 

por exemplo, o pagamento das tarifas decorrentes da mera disponibilização da infraestrutura 

necessária ao saneamento básico, que garante que, mesmo que uma edificação não esteja 

conectada ao sistema de esgotamento sanitário, o seu proprietário pagará um valor mínimo 

por ter à sua disposição a rede coletora de esgoto (BRASIL, 2007). 

Também, na busca de universalizar os serviços de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos, o Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico autoriza a cobrança de 

tarifas exclusivamente para estes serviços, devendo considerar, contudo, a renda da população 

da área onde será prestado o serviço.  

Observa-se que há um desafio para aumentar a oferta de saneamento básico no Brasil, 

que esbarra na cobertura ineficiente e na questão da viabilidade e sustentabilidade econômica. 

Assim, o problema da pesquisa é saber até que ponto as empresas de saneamento serão 

capazes de ampliar a cobertura de água tratada, de coleta de esgoto, entre outros, da maneira 
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como atuam hoje em dia, em que pese a amplitude da dificuldade de fazer a análise de 

viabilidade e sustentabilidade econômica disso tudo, tendo sido limitada a análise à 

comparação entre tarifa e custo, uma vez que não se buscou mensurar a situação das empresas 

quanto a seu fôlego financeiro para investimentos, pois seria forçoso estimar os valores de 

investimentos necessários, algo muito mais amplo que o escopo deste trabalho.  

O objetivo do presente trabalho é avaliar a sustentabilidade econômica do saneamento 

básico nos municípios brasileiros focando na relação entre tarifa e custo do saneamento, 

fazendo uma análise comparativa entre as regiões brasileiras, o tipo de administração das 

empresas de saneamento e no tamanho do município.  

Foi analisada a relação entre a tarifa e o custo do saneamento básico para os 

municípios, de acordo com dados disponibilizados no site do SNIS (2020). Para isso, foi 

realizada pesquisa qualitativa, descritiva e documental, com verificação das informações 

relacionadas e foram utilizadas tabelas descritivas e quantitativas, para analisar a relação entre 

tarifas e custos, em uma comparação regional (tarifa e despesas médias por município de cada 

região), em uma comparação por tipo de administração (se público ou privado) e em uma 

comparação por tamanho dos municípios (levando conta municípios com mais de 25 mil 

habitantes). Também foi utilizada a plotagem de um mapa, mostrando a mesma relação entre   

tarifa cobrada e as despesas do fornecimento dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, de acordo com a distribuição geográfica no Brasil. 

A justificativa desse tema deve-se ao fato de que a discussão do saneamento básico no 

Brasil tem que avançar muito e requer bastante discussão sobre o tema. Com isso, como 

defende Ferreira (2021), a preocupação maior é levar sempre em conta aqueles que mais 

necessitam de água encanada e esgoto tratado: a população de menor renda, carente da 

atenção do poder público.  

Além desta introdução, o presente trabalho encontra-se dividido em 4 partes sendo 

elas: a revisão da literatura com explicações sobre os principais assuntos e conceitos 

relacionados ao tema; a metodologia de pesquisa utilizada; a análise e resultado dos dados e 

as considerações finais a respeito do tema proposto. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Saneamento Básico no Brasil 

 

Por definição, o SNIS, com base na Lei nº 11.445/2007 - Lei de Diretrizes Nacionais 

para o Saneamento Básico (LDNSB), atualizada pela lei nº 14.026, de 2020 - novo marco 

legal do saneamento - considera que saneamento básico é o conjunto de serviços públicos, 

infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas 

pluviais urbanas. 

Segundo Belchior (2020), esse tema é tão importante que, desde 2010,  no âmbito 

supranacional, a Assembleia Geral da ONU considera o acesso à água potável e ao 

saneamento básico parte integrante dos direitos humanos, ratificando essa relevância em 

2015, por meio da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável da ONU, na qual o assunto 

obteve o status de um ODS (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável) totalmente voltado ao 

tema, o ODS 6 – Água Potável e Saneamento, que visa assegurar a disponibilidade e gestão 

sustentável da água e saneamento para todas e todos.  

Para melhor compreensão, vejamos, a seguir, o detalhamento dos conceitos do 

saneamento, nos termos da Lei 11.445/2007, no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Resumo dos conceitos de saneamento básico 

 

Tipo de Saneamento 

básico 

  

Legislação 

Abrangente 

                          

                               Conceito 

Abastecimento de água 

potável 

Art. 2, inc. I, a, 

da Lei 11.445/07 

São as atividades, disponibilização e manutenção de 

infraestruturas e instalações operacionais necessárias ao 

abastecimento público de água potável, desde a captação 

até as ligações prediais e seus instrumentos de medição 

Esgotamento Sanitário Art. 2, inc. I, b, 

da Lei 11.445/07 

São as atividades, disponibilização e manutenção de 

infraestruturas e instalações operacionais necessárias à 

coleta, ao transporte, ao tratamento e à disposição final 

adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações 

prediais até sua destinação final para produção de água de 

reuso ou seu lançamento de forma adequada no meio 

ambiente.  

Limpeza Urbana e Manejo 

de Resíduos Sólidos 

Art. 2, inc. I, c, 

da Lei 11.445/07 

São as atividades, disponibilização e manutenção de 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, 

varrição manual e mecanizada, asseio e conservação 

urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação 

final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos 

domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana.  

 

Drenagem e Manejo das 

Águas Pluviais 

Art. 2, inc. I, d, 

da Lei 11.445/07 

São as atividades, infraestrutura e instalações operacionais 

de drenagem de águas pluviais, transporte, detenção ou 

retenção para o amortecimento de vazões de cheias, 

tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, 

contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das 

redes. 

Fonte: Lei 11.445/2007  

 

Como complemento à temática, constituiu-se o Plano Nacional de Saneamento Básico 

(PLANSAB), aprovado pelo Decreto n° 8.141/13 e pela Portaria Interministerial n° 571 de 05 

de dezembro de 2013, com elaboração prevista na lei de diretrizes nacionais para o 

saneamento básico – Lei nº 11.445, regulamentada pelo Decreto nº 7.217 - devendo ser 

avaliado anualmente e revisado a cada quatro anos.  

Segundo Alves (2019), o PLANSAB tem o escopo de mudar a situação do saneamento 

básico no Brasil, por meio de um conjunto de metas e objetivos para transformar a realidade 

desse setor no país, entre as quais, temos a redução pela metade, até 2015, a proporção de 

habitantes sem acesso à água e ao saneamento básico e a melhoria significativa das condições 

de vida de 100 milhões de pessoas que vivem em bairros degradados até o ano de 2020. 

Conforme a SEPURB (1995, p. 96), a estruturação de um modelo de oferta e de 

financiamento estatal para os serviços de saneamento somente se viabilizou com as reformas 

estruturais centralizadoras realizadas pelo governo militar, no período 1964-1966, no âmbito 
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do então Programa de Ação Econômica do Governo (Paeg), com a criação do Banco Nacional 

de Habitação (BNH), em 1964; a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) em 1966; e a reforma tributária de 1967, juntamente com o empréstimo do BID 

(Banco Interamericano para o Desenvolvimento) para abastecimento de água (1965), o 

Decreto-lei 200/67, os estudos do Plano Decenal para o período 1967-1976 e o Plano 

Estratégico do Desenvolvimento (PED) para 1967-1970, medidas essas com grande 

importância no processo de institucionalização de um modelo estatal para o setor.  

O tratamento nacional para os serviços de saneamento ocorre, pela primeira vez, em 

1965, quando o governo assina com um acordo para a criação do Fundo Nacional de 

Financiamento para Abastecimento de Água, que, no entanto, não produziu resultados 

satisfatórios: apenas 16 cidades foram beneficiadas entre 1965 e 1967 (BRASIL, 1998).  

Em função de os recursos serem bastante escassos perante as necessidades de 

investimentos e de não existir uma política nacional, regional ou estadual de financiamento, 

ou políticas tarifárias para esses serviços, os índices de atendimento dos serviços, na década 

de 1960, eram bastante precários: o Brasil ocupava o penúltimo lugar entre os países da 

América Latina em termos de saneamento básico (menos de 50% da população urbana era 

atendida com água e apenas 25% por esgotos sanitários) (MARINHO, 2006, p.105). 

Marinho (2006) destaca que, até o início do século XIX, era bastante precário o 

abastecimento de água e inexistente a coleta de esgotos no Brasil. Com o crescimento da 

população urbana e a ameaça constante de epidemias, os governantes passaram a se preocupar 

com a questão, levando à implantação desses serviços no final do século XIX. As primeiras 

redes de distribuição de água e esgoto surgem nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e 

Recife, com o governo federal atuando como poder concedente e as empresas estrangeiras 

encarregando-se da construção dos sistemas e posterior exploração. Nesse modelo, que 

vigorou até o início dos anos 1930, cabia ao Estado garantir uma rentabilidade mínima na 

exploração dos serviços. 

De acordo com Barros (2014), o primeiro registro de saneamento no Brasil data de 

1561, quando Estácio de Sá mandou escavar o primeiro poço para abastecer o Rio de Janeiro. 

No ano de 1620, iniciaram-se as obras do aqueduto do Rio Carioca para abastecer o estado, 

cuja obra foi iniciativa de Aires Saldanha, concluída em 1723, o primeiro sistema de 

abastecimento de água no país. 

Durante as décadas de 1940 e 1950, as prefeituras municipais, por intermédio de 

departamentos ou serviços autônomos de água e esgotos e com a ajuda dos governos 

estaduais, passam a assumir esses serviços. A instituição do Serviço Especial de Saúde 
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Pública (SESP), em 1942, foi fundamental nesse processo. Em 1952, esse órgão passa a 

realizar convênios com os municípios com o objetivo de construir, financiar e operar sistemas 

de saneamento a partir de fundos rotativos formados com dinheiro público e que previam o 

retorno das aplicações (BARROS, 2014). 

      Conforme Marinho (2006), todas essas tentativas de criar uma política nacional de 

saneamento, aliadas à rápida expansão da economia, a partir de 1967, à arrecadação crescente 

do FGTS e às pressões por serviços de melhor qualidade e em volume suficiente para atender 

à demanda, viabilizaram a criação do SFS (1968) e os respectivos programas de 

financiamento pelo BNH, em especial os que passaram a compor o Plano Nacional de 

Saneamento - Planasa (1969), cujos objetivos, de acordo com a Secretaria de Política Urbana 

- SEPURB (1995, p.98-99), eram a eliminação do déficit de saneamento básico no menor 

tempo possível, a auto sustentação financeira do setor, a instituição de uma política tarifária 

que mantivesse o equilíbrio entre receita e despesa, o desenvolvimento institucional das 

Companhias Estaduais de Saneamento Básico e a realização de programas de pesquisas 

tecnológicas que permitissem encontrar soluções alternativas de baixo custo para o setor. 

Por fim, Marinho (2006) conclui que, com a falência desse modelo e a consequente 

extinção dos seus programas de financiamento no início dos anos 1990, ocorreu a 

desregulamentação dos serviços, dando início ao aumento da participação privada nessa 

indústria – através do aumento do número de concessões municipais dos serviços ao setor 

privado e da venda de parte das ações de algumas companhias estaduais ao setor privado – 

como forma de garantir a expansão dos serviços a partir da segunda metade dos anos 1990. 

Esse processo culminou em tentativas de privatizar as companhias estaduais em bloco via 

mercado acionário – simultaneamente à reforma do Estado de orientação neoliberal 

implementada pelo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Atualmente, a 

prestação desses serviços está caracterizada por um grande déficit de atendimento de coleta e 

tratamento de esgoto e por uma grande desigualdade, por tipo de serviço prestado, regional, 

por município, por setor, e por faixa de renda da população atendida, cuja solução requer a 

garantia de financiamento público e de uma política de subsídios diretos à população de baixa 

renda. 

Conforme Sousa (2011), a principal experiência brasileira na área de investimentos em 

serviços públicos de água, esgoto e drenagem foi o Plano Nacional de Saneamento 

(PLANASA), formulado pelo Estado em 1970, com o objetivo de desenvolver uma política 

para o setor, embora nunca tenha atingido 1% do PIB. Este plano conseguiu ampliar entre os 

anos 70 e 80, de 54,4% para 76% o número de domicílios com fornecimento de água da rede 
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pública e de 22,3% para 36% o número de domicílios com instalação sanitária de uso 

exclusivo. Contudo, essa ampliação foi extremamente discriminatória, se considerados 

critérios regionais, demográficos e sociais, pois, dificilmente, poder-se-ia afirmar que critérios 

de justiça e equanimidade determinaram a lógica de planificação e alocação de recursos. Para 

se ter uma ideia, 61% dos recursos entre 1968 e 1984 foram para o Sudeste. 

Sousa (2011) argumenta que o Planasa teve fim em meados da década de 80, sem que 

houvesse proposta alguma que se contrapusesse aos resultados desse plano e que vários 

fatores concorreram para a estagnação em que se encontra hoje o saneamento ambiental 

brasileiro, já que, nos últimos vinte anos, não houve uma política bem definida para a 

superação da crise em que o setor mergulhou após o esgotamento do Planasa, pois, no período 

de investimentos mais intensos no setor, as médias anuais alcançaram a taxa de 0,34% do PIB 

(1970) e, nos anos 1980 caíram para 0,28% e, na década de 1990, para 0,13%. 

Ao final da década de 80 e início da década de 90, a área de saneamento viveu um 

intenso processo de debates para o estabelecimento de uma Política Nacional de Saneamento 

Ambiental, que se estendeu por cinco anos e envolveu governo, empresas produtoras de 

equipamentos, empreiteiras e consultorias, além de entidades ligadas ao saneamento e, 

entretanto, abortado nos primeiros dias do governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), que 

optou, ao longo de sua gestão, por uma abordagem neoliberal para a política do setor 

(SOUSA, 2011)  

Neto (2013) atribui ao  governo FHC a falência do modelo neoliberal para o setor e, ao 

governo Lula, a prioridade anunciada porém, esperança perdida, arguindo que, no primeiro, 

houve fortes estímulos à privatização, especialmente por meio da diminuição das oportunidades 

de financiamento ao setor público, o que provocou a paralisação dos investimentos desse setor 

pela dificuldade de acesso aos financiamentos, a suspensão dos financiamentos com recursos 

do FGTS aos operadores estatais e exigência de negociações do ajuste fiscal com os Estados, 

para que  estes se desfizessem do controle acionário de suas companhias. Ainda pontua Neto 

que a prevalência da política de ajuste fiscal reduziu a capacidade de investimentos dos 

municípios na gestão dos resíduos sólidos e na drenagem urbana, com uma ausência de 

políticas de desenvolvimento microrregionais que tornou mais difícil o equacionamento dos 

graves problemas de controle de enchentes, destinação final do lixo e proteção de mananciais 

nas regiões metropolitanas. Em relação ao governo Lula, Neto argui que se criou o Ministério 

das Cidades para cuidar das questões referentes à habitação e ao saneamento urbano e rural e se 

estimou a meta de 20 anos para a universalização dos serviços básicos de abastecimento de 
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água e coleta de esgoto e lixo, contudo, o que se observou foi que os dois primeiros anos do 

governo Lula registraram os mais baixos investimentos desde 1995 em água e esgoto.  

Os investimentos públicos em ritmo lento não são compensados por investimentos 

privados, que aguardam a definição de um “marco regulatório” para o setor de saneamento 

básico, que inexiste desde os anos 80, o qual define diretrizes para o setor (SOUSA, 2011).  

Para Schmitt (2016, p. 39), a compreensão da imprescindibilidade da regulação se 

tornou particularmente importante para o setor de saneamento básico considerando os impactos 

multiplicadores causados pelos investimentos nesse setor, a contribuição ao desenvolvimento 

social, a criação de demandas e a movimentação de vários setores econômicos, criação de 

empregos e renda. 

Conforme Coutinho (2020), somente no ano de 2007, após a aprovação da lei nº 11.445, 

o Brasil alcançaria um marco legal de saneamento básico, diretrizes nacionais e uma política 

federal para a área, ampliando o conceito de saneamento básico, passando a incluir no conjunto 

de seus serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de 

águas pluviais urbanas. 

Ainda segundo Coutinho (2020), além da legislação reguladora do saneamento, a lei 

11.445/07, fez necessária uma atualização, com vistas a garantir maior segurança jurídica aos 

investimentos no setor de saneamento básico e aperfeiçoar a regulação, pressupostos para o 

desenvolvimento do setor de saneamento. Por esta razão, tramitaram diversos projetos de lei no 

Congresso Nacional, tendo como objeto o tema da atualização do então marco legal do 

saneamento básico, tendo sido aprovada a Lei Ordinária nº 14.026/2020, chamada de o novo 

marco legal do saneamento básico nacional, a qual persiste na busca de uma melhora na 

qualidade das normas regulatórias para o setor de saneamento básico, a fim de assim alcançar 

uma maior uniformização regulatória em todo território nacional, diante do quadro da 

existência de diferentes reguladores de saneamento básico. 
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2.2 Marco Legal do Saneamento Básico 

 

Conforme Coutinho (2020), antes do Novo Marco Legal do Saneamento Básico, a 

legislação anterior que esse novo marco vem aprimorar compunha-se de uma legislação 

específica e outras correlatas.  

As principais referências para a definição dos princípios e diretrizes do Plano de 

Saneamento são as definidas na Constituição Federal, na Lei Nacional de Saneamento Básico, 

no Estatuto das Cidades e, também, no seguinte, conforme o Quadro 2:  

 

Quadro 2 - Principais referências para a definição dos princípios e diretrizes do Plano de Saneamento 

Legislação Definição 

Lei  9.984/00 Criação da Agência Nacional de Águas (ANA); 

Lei  11.107/05 Trata sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos 

Lei 11.445/07 Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico no país 

Lei 12.305/10 Instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

Lei 13.089/15 Institui o Estatuto da Metrópole 

Lei 13.529/17 
Trata da participação da União em fundos de projetos de concessões e parcerias 

público-privadas 

Lei 9.433/97 Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Fonte: Elaboração própria 

 

De acordo com Coutinho (2020), além do que as legislações acima mencionadas 

preceituam, existem as diretrizes e planos de ação da ONU, a exemplo da Resolução 64/292, 

de 28.07.2010 e do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 da Agenda 2030. Da mesma 

forma, os programas brasileiros que se encarregam do estudo e monitoramento do saneamento 

básico, como o Plano Nacional de Saneamento Básico e, por fim, a atual normatização 

denominada Novo Marco Legal do Saneamento, uma legislação que o poder público instituiu 

com o intuito de viabilizar a universalização dos serviços até o fim de 2033, assegurando o 

atendimento de 99% da população com água potável e de 90% da população com coleta e 

tratamento de esgoto. 

Alves (2019) argumenta que, antes do novo marco legal do saneamento, as regras para 

sua operação eram estabelecidas por meio das diretrizes nacionais para o saneamento básico 

no Brasil, conforme determinado na Lei Federal nº 11.445/07, bem como pelas políticas 

públicas, metas e estratégias para o setor de saneamento, cuja tarefa ficou a encargo do 
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PLANSAB (Plano Nacional de Saneamento Básico), sobretudo, por responsabilidade de dois 

órgão que monitoram essas leis e diretrizes: a ANA (Agência Nacional de Águas) - órgão 

responsável por gerenciar os recursos hídricos - e o SNIS (Sistema Nacional de Informação 

sobre Saneamento), o maior e o mais importante sistema de informação sobre saneamento. 

Ferreira (2021) diz que a Lei nº 14.026, conhecida como o Novo Marco Legal do 

Saneamento, poderá auxiliar no avanço da prestação dos serviços, chegando até à sua 

universalização, partindo da premissa de que esse marco regulatório setorial representa uma 

tentativa da Administração Pública de inverter a lógica da prestação dos serviços, isto é, hoje, 

majoritariamente, operados por empresas públicas estaduais, esses serviços atribuídos à 

Administração Pública, agora estão suscetíveis a uma maior participação da iniciativa privada, 

por força do princípio da maior eficiência em alocação dos investimentos que esses “players”, 

possivelmente possuem e, com isso, o novo marco pretende inaugurar, no país, um ambiente 

de negócios seguro com regras bem definidas, agência reguladora forte e grande abertura para 

o capital privado.  

Segundo BRASIL (2020), o Novo Marco Legal do Saneamento Básico prevê, em seu 

artigo 6º, a mudança da ementa da Lei nº 11.445/2007, em que a principal modificação se 

nota na criação do Comitê Interministerial de Saneamento Básico (CISB), prevista, 

inicialmente, pela Medida Provisória nº 868/2018, a qual introduziu na lei regulatória do 

artigo 53-A ao 53-D, tratando sobre a criação e o funcionamento do CISB e estabelecendo 

como uma das políticas federais de saneamento básico a execução de obras de infraestrutura 

básica de esgotamento sanitário e abastecimento de água potável. 

Ainda segundo BRASIL (2020), a Lei nº 14.026/2020 também altera alguns princípios 

elencados no art. 2º do marco regulatório do saneamento, como o previsto no inciso I, que 

adiciona a efetiva prestação dos serviços ao princípio de universalização do acesso ao 

saneamento básico, demonstrando a preocupação da nova legislação em fazer chegar àqueles 

que mais necessitam o tratamento de esgoto, a oferta de água potável, a limpeza urbana e o 

manejo das águas pluviais, em consonância com os princípios norteadores da Política Federal 

de Saneamento Básico. Continua BRASIL (2020) dizendo que outra alteração importante foi 

a transformação da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico em um agente regulador 

central, o que, por força do inciso VI, incluíram-se as políticas de recursos hídricos no rol 

daquelas em que o saneamento básico seja fator preponderante para melhorar a qualidade de 

vida. 

Ferreira (2021) destaca que o Novo Marco Legal do Saneamento Básico foi formulado 

com vistas a ser um documento norteador do qual possam ser extraídos conceitos para a 
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atuação dos agentes inseridos no setor, como se vê no artigo 3º, inciso 1°, quando se define o 

conceito de saneamento básico, que deve ser entendido como o conjunto de serviços públicos, 

infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas 

pluviais urbanas. Com essas definições, a legislação deixa claros os objetivos a serem 

perseguidos pelos prestadores desses serviços. 

Heinen (2021) traz que, de forma inovadora e buscando sanar uma omissão da 

Constituição Federal, a nova lei regulatória deixa claro a quem deve ser atribuída a 

titularidade dos serviços de saneamento básico, ou seja, em seu art. 8º, o Marco Regulatório 

do Saneamento, que foi alterado pela Lei nº 14.026/2020, já atribui claramente aos municípios 

e ao Distrito Federal a titularidade dos serviços de saneamento básico.  Além disso, o novo 

inciso IV, do art. 3º, da Lei nº 11.445/2007, introduzido pela Lei nº 14.026/2020, traz consigo 

a definição de interesse comum entre os entes federados, desta forma: [...] IV - serviços 

públicos de saneamento básico de interesse comum: serviços de saneamento básico prestados 

em regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões instituídas por lei 

complementar estadual, em que se verifique o compartilhamento de instalações operacionais 

de infraestrutura de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário entre 2 (dois) ou 

mais Municípios, denotando a necessidade de organizá-los, planejá-los, executá-los e operá-

los de forma conjunta e integrada pelo Estado e pelos Municípios que compartilham, no todo 

ou em parte, as referidas instalações operacionais. 

 Ferreira (2021) pontua que outra inovação para dar segurança jurídica ao setor foi a 

novidade trazida pela modificação do artigo 10 da Lei nº 11.445/2007, que deixou 

evidenciada a necessidade de se realizar licitação para a contratação de empresas privadas, 

sendo vedada a subordinação a contratos de programa e outros instrumentos de natureza 

precária. Da mesma forma, o novo artigo 10-A da supramencionada lei estabelece as metas 

que deverão estar previstas nos novos contratos, como a expansão dos serviços e a melhoria 

da eficiência na gestão e uso dos recursos hídricos. Além disso, prevê também a 

sustentabilidade financeira e determina a busca por novas fontes de receitas e a 

implementação de sistemas que permitam aos concessionários a utilização de água de reuso e 

sua eventual disponibilização aos seus usuários. 

Contínua Ferreira (2021) dizendo que o artigo 10-B trata dos contratos já existentes, 

determinando que sejam submetidos à reanálise da capacidade econômico-financeira da 

empresa, implementando, pela primeira vez dentro dessa legislação, um prazo para a 

universalização das áreas licitadas, que é 31 de dezembro de 2033, nos termos do parágrafo 
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2º, do artigo 11-B, o qual também estabelece que a universalização é o atendimento de 99% 

(noventa e nove por cento) da população com serviço de abastecimento de água potável e 

90% (noventa por cento) do atendimento da população com serviço de esgotamento sanitário, 

com o prazo definido pelo artigo 10-B, determinando aos investidores com contratos vigentes 

a inclusão daquelas mesmas metas de universalização dos serviços dentro dos instrumentos de 

concessão dos trabalhos. 

 Segundo Heinen (2021), a mesma legislação permite a dilatação deste prazo de 

universalização das áreas licitadas, conforme indica o novo parágrafo 9º, em casos em que os 

estudos de viabilidade econômico-financeira demonstrem que, mesmo que após a reunião de 

vários municípios de diferentes portes não for possível cumprir essa data limite, poder-se-á 

estender até, no máximo, 1º de janeiro de 2040, com permissão do órgão regulador. Da 

mesma forma, o art. 11, da Lei nº 11.445/200, que trata das condições de validade dos 

contratos relativos à prestação de serviços públicos de saneamento básico, reforçou que todos 

os contratos que porventura forem feitos ou renovados após a vigência do marco setorial 

deverão incluir cláusulas que estipulem as metas e cronograma de universalização dos 

serviços de concedidos. 

Ferreira (2021) observa que, em comparação com a redação anterior e mesmo com a 

instituída pelas Medidas Provisórias nº 844 e 868 e pelo artigo 17, da Lei nº 11.445/2007, 

ficou mais simples que os municípios adotem planos regionais de saneamento básico, 

construídos em conjunto com outras cidades, uma vez que dispensou a necessidade de 

convalidação do plano regional e ainda a necessidade de elaborar um plano municipal de 

saneamento básico próprio. 

Ferreira (2020) ainda assevera que o marco regulatório social, no capítulo VI da nova 

lei reguladora do saneamento, trata da forma de remuneração pelos serviços prestados e 

institui categorias de usuários, uma definição necessária, pois leva em conta a capacidade de 

pagamento de cada cliente e também, essa parte da legislação autoriza a instituição dos 

subsídios cruzados dentro do sistema de saneamento básico, por meio instituição do princípio 

da modicidade tarifária entre os norteadores para a construção das políticas públicas de 

saneamento, isto é, a Lei nº 14.026/2020 prevê a possibilidade de subsídios e subvenções para 

custear os serviços públicos, a fim de que não se altere o custo a ser pago pelo usuário final, 

buscando-se, com isso, universalizar os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos, autorizando a cobrança de tarifas exclusivas para esses serviços, devendo considerar a 

renda da população da área onde será prestado o serviço, as características dos lotes e áreas 

que podem ser edificadas naquele local, o peso ou volume médio dos resíduos coletados, que 
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pode ser por habitante ou por domicílio, o consumo de água e  a frequência da coleta a ser 

realizada. 

Por fim, ainda conforme Ferreira (2021), o capítulo VII da legislação trata dos 

aspectos técnicos da prestação dos serviços, transferindo para a União a responsabilidade de 

expedir parâmetros mínimos de potabilidade da água e, aos agentes reguladores competentes, 

o limite máximo de perda de água quando da sua distribuição, após ser tratada e, para o 

alcance das metas de universalização, a Lei nº 14.026/2020 reformulou o artigo 45, da Lei º 

11.445/2007, para obrigar o pagamento das tarifas decorrentes da mera disponibilização da 

infraestrutura necessária ao saneamento básico, ou seja, mesmo que uma edificação não esteja 

conectada ao sistema de esgotamento sanitário, o seu proprietário pagará um valor mínimo 

por ter à sua disposição a rede coletora de esgoto e,  mesmo o proprietário de imóvel não 

conectado à infraestrutura disponível realizando o pagamento dessas tarifas mínimas, ele não 

estará isento da obrigação de fazer a ligação à rede pública de saneamento básico, ficando 

sujeito ao pagamento de multas e a imposição das sanções previstas. Conclui Ferreira (2020) 

que a Lei nº 14.026/2020 incluiu a isenção do pagamento da tarifa para usuários de baixa 

renda e formas alternativas de captação de água para imóveis não residenciais ou condomínios 

regidos pela Lei nº 4.591/64, facultando ao titular do serviço a concessão da gratuidade dos 

serviços de esgotamento sanitário aos imóveis em que vivem famílias de baixa renda. 

 

2.3 Revisão de Estudos Aplicados 

 

Busca-se apresentar os estudos aplicados que discorreram sobre saneamento básico no 

Brasil que tratem de temas como a relação entre tarifa e custo do saneamento no Brasil, o 

equilíbrio econômico e o novo marco legal do saneamento. 

Leoneti, Prado e Oliveira (2011) buscaram apresentar de forma sucinta algumas das 

principais questões relativas à economia do setor de saneamento básico e os problemas da 

regulação técnica e econômica do setor no Brasil. Utilizou-se do método de pesquisa 

descritiva-exploratória, com fontes primárias e secundárias na coleta de dados. Como fontes 

primárias, entrevistas não estruturadas com técnicos do setor de saneamento e, como fontes 

secundárias, foram coletadas informações nos sites dos principais órgãos públicos e privados 

que têm relevância quanto ao saneamento no Brasil. Os resultados mostram que foram 

identificadas possíveis falhas no planejamento do setor ao longo destes últimos anos, além de 

terem sido encontradas evidências que apontam possíveis falhas nas avaliações dos 
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investimentos que estão sendo realizados, não sendo considerada a sustentabilidade destes 

(LEONETI; PRADO; OLIVEIRA, 2009).  

Araújo e Bertussi (2018) analisaram em que medida a regulação do setor de 

saneamento básico está sendo efetiva para garantir que as estruturas tarifárias das empresas 

estaduais de saneamento gerem recursos para investimentos no setor. Neste trabalho foi feita 

uma caracterização do saneamento no Brasil, apresentando a evolução no acesso a esses 

serviços, os investimentos realizados e as principais ações para a regulação do setor. São 

apresentadas as estruturas tarifárias das empresas estaduais de saneamento, bem como a 

situação econômico-financeira dessas empresas. O resultado apresentado mostra que a falta de 

investimentos está relacionada, em parte, à falta de uma regulação efetiva, que tem permitido 

práticas tarifárias que deixam as principais empresas de saneamento em situação deficitária, 

ou, quando superavitária, com baixa capacidade para realização de investimentos (ARAÚJO; 

BERTUSSI, 2018). 

Coutinho (2020) objetivou examinar a diversidade de arranjos institucionais em 

diferentes marcos legais do saneamento básico no Brasil. Utilizou – se do caráter descritivo, 

bibliográfico e exploratório para se alcançar os resultados da pesquisa, abrangendo 

documentos oficiais, atos normativos gerais, atos legislativos preparatórios e respectivas 

exposições de motivos.  O contexto da tese relacionou-se com o levantamento histórico das 

diretrizes, princípios fundamentais, objetivos e política nacional das atividades de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário, concentrando-se nos aspectos da 

titularidade, prestação e regulação desses serviços.  Conclui-se que, no Brasil, o setor de 

saneamento básico é marcado por forte disputa, entre diferentes grupos de interesse, acerca do 

papel do Estado quanto à prestação e regulação desse serviço público essencial, como se 

constata da interposição de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6492 após sete dias do 

início da vigência da lei 14.026 (COUTINHO, 2020).  

Costa e Pinheiro (2022) estudaram o saneamento básico na situação nacional, com 

base nas esferas e aspectos em que é compreendido, tendo a educação ambiental como fator 

suporte, conceituando o termo saneamento básico, aprendendo sobre sua importância e os 

aspectos legais que o envolve, conhecendo as quatro esferas que fazem parte do sistema de 

saneamento, caracterizando-as e ainda discutindo sobre o cenário do saneamento brasileiro.  

Utilizou-se do caráter descritivo, utilizando elementos bibliográficos, sendo os principais: 

artigos científicos, revistas, livros e leis e seguiram-se os conceitos de estudo exploratório, 

que foi feito por intermédio de material já elaborado, formado de livros e artigos científicos. 

A pesquisa mostrou que as regiões brasileiras onde são mais escassos os serviços de 
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saneamento são o Norte e o Nordeste, principalmente no que tange o serviço de esgotamento 

sanitário. Em contrapartida, as regiões Sul e Sudeste apresentam bons índices em alguns 

serviços, principalmente o de gestão de resíduos sólidos e limpeza pública, alguns estados 

dessas regiões, no ano de 2010, destinaram menos de 30% dos resíduos sólidos urbanos aos 

lixões (COSTA; PINHEIRO, 2022). 

Reis (2020) buscou responder ao seguinte problema de pesquisa: em que medida os 

usuários de baixa renda com acesso aos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário têm sido beneficiados pela Tarifa Social, propondo a condução da pesquisa para 

verificar se o instrumento tem efetivamente atendido a seu público alvo e se as tarifas 

praticadas consideram a capacidade de pagamento dos seus beneficiários, tendo, como 

referência empírica, sua aplicação pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de 

Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - Arsae-MG, referente à atuação 

da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa- MG. A metodologia aplicada foi a 

realização do cruzamento dos dados da base de usuários categorizados como Residenciais 

Sociais do banco de faturamento da Copasa-MG com os usuários identificados como elegíveis 

no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), conforme critérios adotados pela 

Arsae-MG para concessão do benefício.  Foi identificada a existência de possíveis 

fragilidades que demandam o aperfeiçoamento no processo de concessão e suspensão do 

benefício, ao mesmo tempo em que se evidenciou a relevância e o impacto da Tarifa Social 

para a promoção da acessibilidade econômica à população de baixa renda (REIS, 2020). 

Ghinis e Fochezatto (2019) relacionam os principais custos de produção com 

indicadores de eficiência na prestação de serviços de saneamento, usando econometria 

espacial. A metodologia aplicada foi descritiva e econométrica (AEDE e Probit) baseando se 

em painel dinâmico. Foram identificados os clusters de municípios com maiores e menores 

custos, utilizando a AEDE, e posteriormente foram estimados modelos Probit com e sem 

dependência espacial. Por fim, concluíram que esse déficit está relacionado ao perfil de renda 

dos consumidores e à existência de economias de escala e de densidade no setor - forte 

restrição à expansão dos investimentos; uma maior desestatização e descentralização 

poderiam gerar ganhos de eficiência e elevar a cobertura dos serviços. (GHINIS; 

FOCHEZATTO, 2019).  

Lima Neto (2013) apresenta uma nova metodologia para análise de viabilidade 

econômico-financeira da universalização e prestação dos serviços de saneamento básico, 

considerando-se as ampliações progressivas da cobertura desses serviços em cada área de 

planejamento. Tomou-se por base a disposição dos usuários a pagar pelos serviços, o que 
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permitiu avaliar diferentes cenários de viabilidade, baseando-se em diferentes combinações de 

receitas. A aplicação da metodologia ao município de Juazeiro do Norte/CE, adotado como 

estudo de caso, resultou em valores de investimentos para a universalização inferiores aos 

custos de capital, bem como em receitas referentes à prestação dos serviços inferiores aos 

custos de operação e manutenção, sendo que o cenário mais viável do ponto de vista 

econômico-financeiro foi a adoção de receitas dos setores de água e esgoto oriundas das 

prestadoras dos serviços e receitas dos setores de resíduos sólidos e drenagem urbana obtidas 

do estudo de disposição a pagar (LIMA NETO, 2013). 

Salimena et al (2021) contribuíram para o diagnóstico da conjuntura sanitária do país, 

no que tange a resíduos sólidos, de modo a subsidiar o gerenciamento e tomada de decisão 

com vistas a universalizar os serviços. Aplicaram-se testes estatísticos na análise do cenário 

evolutivo do saneamento no Brasil (2012-2016), explorando-se dados e evidenciando 

obstáculos e tendências nos indicadores. Como resultados, com base na elaboração de 

gráficos e da análise dos testes estatísticos, compararam-se os dados e se evidenciaram as 

características e as deficiências do gerenciamento de resíduos nas macrorregiões do Brasil. A 

cobertura de coleta domiciliar tem se mantido em taxas elevadas com valores médios acima 

de 89% no período de 2014 a 2016, porém, há um déficit de atendimento a moradores das 

regiões N e NE. Evidenciou-se, ainda, incremento nas despesas referentes ao manejo de 

resíduos sólidos urbanos e a dificuldade em garantir o equilíbrio econômico-financeiro do 

setor (SALIMENA; PANTOJO; FERREIRA-SANTOS; DIAS; CASTRO, 2021).  

Saker (2007) objetiva a análise da política pública de saneamento básico e o 

desenvolvimento, a importância do serviço público de saneamento, sua relação com a saúde 

pública e discute a competência administrativa e legislativa dos entes da federação para 

disciplinar e executar esse serviço. Relatam-se fatos históricos do serviço do serviço de 

saneamento básico e suas implicações e se examinam os pontos controversos com relação à 

privatização e organização da sanitização brasileira, por meio de abordagem simples sobre os 

mecanismos de gestão associativa entre os entes da federação e sua subordinação ao 

planejamento por bacias hidrográficas. A conclusão a que se chegou foi a de que a 

planificação dos serviços de saneamento básico só ocorrerá quando houver uma forte atuação 

dos entes federados no planejamento, fiscalização e regulamentação, junto com a participação 

da iniciativa privada e que “o grande problema da cultura brasileira de periferia é a confusão 

entre o público e o privado, pois, aqui, a super ideologia do "nacionalismo", a "segurança 

nacional" são focadas na manutenção do poder da hegemonia elitista detentora do capital”.  
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Ghinis e Fochezatto (2019) analisam a hipótese de que a Lei 11.445/07 tem 

pressionado as empresas de saneamento básico no Brasil para a queda das tarifas médias 

praticadas nos últimos anos, exigindo cada vez mais ganhos de eficiência no processo de 

produção do setor. São utilizados dois métodos de mensuração da significância estatística 

nesta relação: a inclusão de uma variável dummy (binária) a partir do ano de 2008; e o teste de 

Chow, que busca testar as evidências de quebra estrutural no comportamento das variáveis. 

Os resultados indicam que há uma quebra no período posterior à criação da referida Lei. E os 

avanços regulatórios podem estar contribuindo para a queda das tarifas médias praticadas. 

Porém, observa-se também a piora dos indicadores financeiros das prestadoras (GHINIS E 

FOCHEZATTO, 2019).  

 

 

Quadro 3 – Revisão de estudos aplicados 

Trabalho Objetivo Dados e método Principais resultados 

Saiani 

(2007) 

Identificar e avaliar  fatores  

restritivos da expansão dos 

investimentos no saneamento 

básico. 

Discussão dos problemas 

institucionais existentes; 

caracterização do déficit 

no acesso domiciliar. 

 

Método: probit. 

Déficit quanto ao perfil de renda 

dos consumidores e a economias de 

escala e de densidade no setor - 

forte restrição à expansão dos 

investimentos; desestatização e 

descentralização geram ganhos de 

eficiência e elevam a cobertura dos 

serviços. 

Saker 

(2007) 

Análise da política pública de 

saneamento básico e o 

desenvolvimento; a 

importância do serviço público 

de saneamento na sua relação 

com a saúde pública; a 

competência administrativa e 

legislativa dos entes da 

federação para disciplinar e 

executar esse serviço. 

Fatos históricos do 

serviço de saneamento 

básico e suas 

implicações; pontos 

controversos da 

privatização e 

organização da 

sanitização brasileira, 

mecanismos de gestão 

associativa entre os entes 

da federação e sua 

subordinação ao 

planejamento por bacias 

hidrográficas. 

A planificação dos serviços de 

saneamento básico ocorrerá com 

forte atuação dos entes federados no 

planejamento, fiscalização e 

regulamentação e a participação da 

iniciativa privada.  

Leoneti, 

Prado e 

Oliveira 

(2009)  

 

Apresentar questões relativas à 

economia do setor de 

saneamento básico e os 

problemas da regulação 

técnica e econômica do setor 

no Brasil. 

 

Fontes primárias e 

secundárias: primárias: 

entrevistas com técnicos 

do setor de saneamento; 

secundárias: informações 

dos sites de órgãos 

públicos e privados. 

 

Método: Pesquisa 

descritiva-exploratória. 

Falhas no planejamento do setor e 

nas avaliações dos investimentos 

realizados sem considerar sua 

sustentabilidade. 
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Lima Neto 

(2013)  

Apresentar uma nova 

metodologia para análise de 

viabilidade econômico-

financeira da universalização e 

prestação dos serviços de 

saneamento básico. 

Disposição dos usuários 

para pagar pelos 

serviços; avaliar 

diferentes cenários de 

viabilidade com 

diferentes combinações 

de receitas. 

 

Método: estudo de caso 

do município de Juazeiro 

do Norte/CE 

Valores de investimentos para a 

universalização 

< custos de capital; receitas da 

prestação dos serviços < custos de 

operação e manutenção; cenário 

mais viável econômico- -financeiro: 

adotar receitas dos setores de água e 

esgoto das prestadoras dos serviços 

e receitas dos setores de resíduos 

sólidos e drenagem urbana; estudo 

de disposição a pagar. 

 

Araújo e 

Bertussi 

(2018) 

 

Analisar se a regulação 

garante que as estruturas 

tarifárias das empresas 

estaduais de saneamento 

geram recursos para 

investimentos no setor. 

 

Caracterização do 

saneamento no Brasil: 

evolução no acesso aos 

serviços, investimentos 

realizados e ações para a 

regulação; estruturas 

tarifárias das empresas 

estaduais de saneamento 

e sua situação 

econômico-financeira.  

 

Método: pesquisa 

qualitativa. 

 

Falta investimento e regulação 

efetiva; práticas tarifárias que 

tornam as empresas de saneamento 

deficitárias, ou, quando 

superavitárias, com baixa 

capacidade para investir. 

 

Ghinis e 

Fochezatto 

(2019) 

 

Relacionar os custos de 

produção com a eficiência na 

prestação de serviços de 

saneamento - econometria 

espacial. 

 

 

Identificados os clusters 

de municípios com 

maiores e menores custos 

estimados. 

 

Método: descritivo e 

econométrico AEDE e 

Probit. 

 

Forte viés de heterogeneidade na 

análise relativa de eficiência 

operacional entre as empresas de 

saneamento básico no Brasil. 

 

Ghinis e 

Fochezatto 

(2019) 

Analisar se a Lei 11.445/07 

tem pressionado as empresas 

de saneamento básico no 

Brasil para diminuir as tarifas 

médias dos últimos anos, 

exigindo cada vez mais 

eficiência no processo de 

produção do setor. 

 

Método: variável dummy 

(binária) e o teste de 

Chow.  

 

Os avanços regulatórios 

contribuíram para a queda das 

tarifas médias praticadas; piora dos  

indicadores financeiros das 

prestadoras. 
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Coutinho 

(2020) 

Examinar arranjos 

institucionais em diferentes 

marcos legais do saneamento 

básico no Brasil. 

Diretrizes, princípios, 

objetivos e política 

nacional das atividades 

de abastecimento de água 

e de esgotamento 

sanitário; aspectos da 

titularidade, prestação e 

regulação desses 

serviços. 

 

Método: exploratório - 

pesquisa bibliográfica, 

documentos oficiais, atos 

normativos, atos 

legislativos e exposições 

de motivos. 

 

 

Setor de saneamento disputado 

acerca do papel do Estado na 

prestação e regulação do serviço - 

Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 6.492/STF  

 

 

Reis (2020)  

Compreender quais benefícios 

da Tarifa Social  os usuários 

de baixa renda dos serviços de 

abastecimento de água e 

esgotamento sanitário 

possuem; verificar se o 

instrumento atende o público 

alvo e se as tarifas praticadas 

consideram a capacidade de 

pagamento dos seus 

beneficiários - referência 

empírica: Arsae-MG e 

Copasa- MG. 

 

Cruzamento dos dados 

da base de usuários 

Residenciais Sociais do 

banco de faturamento da 

Copasa-MG 

identificados como 

elegíveis no Cadastro 

Único para Programas 

Sociais (CadÚnico), 

conforme critérios 

adotados pela Arsae-MG 

para concessão do 

benefício. 

 

Fragilidades no processo de 

concessão e suspensão do benefício; 

relevância e impacto da Tarifa 

Social para a acessibilidade 

econômica da população de baixa 

renda.  

 

Salimena et 

al (2021) 

 

Contribuir para o diagnóstico 

do saneamento do país quanto 

a resíduos sólidos; subsidiar o 

gerenciamento e tomada de 

decisão para universalização 

dos serviços. 

Aplicaram-se testes 

estatísticos na análise do 

cenário evolutivo do 

saneamento no Brasil 

(2012-2016), explorando 

dados e evidenciando 

obstáculos e tendências 

nos indicadores. 

 

Método: elaboração de 

gráficos e análise dos 

testes estatísticos. 

Evidência de características e 

deficiências do gerenciamento de 

resíduos nas macrorregiões do 

Brasil. A cobertura de coleta 

domiciliar com taxas elevadas; 

valores médios >  89% no período 

de 2014 a 2016; déficit de 

atendimento a moradores das 

regiões N e NE; incremento nas 

despesas de manejo de resíduos 

sólidos urbanos; dificuldade no 

equilíbrio  econômico-financeiro. 
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Costa e 

Pinheiro 

(2022) 

Estudar o saneamento básico 

nacional - educação ambiental 

como suporte; conceituar o 

termo saneamento básico, 

importância e aspectos legais; 

conhecer as quatro esferas do 

sistema de saneamento; 

caracterizar e discutir sobre o 

cenário do saneamento 

brasileiro. 

 

  

 

Dados: elementos 

bibliográficos, artigos 

científicos, revistas, 

livros e leis. 

Método: exploratório - 

pesquisa bibliográfica, 

livros e artigos 

científicos.  

 

Regiões brasileiras mais escassas de 

serviços de saneamento: Norte e 

Nordeste - principalmente serviço 

de esgotamento sanitário. Regiões 

Sul e Sudeste - melhores índices em 

alguns serviços, principalmente o de 

gestão de resíduos sólidos e limpeza 

pública 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar o saneamento básico no Brasil, a 

relação entre a tarifa e o custo do saneamento básico em regiões brasileiras, conforme a 

região, o tipo de administração das empresas de saneamento e tamanho do município. 

 Para isso, serão realizadas pesquisa e análise bibliográfica de trabalhos anteriormente 

publicados a respeito do tema, além da literatura revisada sobre o tema e consulta ao site do 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2020) com uma importante fonte 

de informação e levantamento de dados sobre a situação do saneamento básico nas regiões 

brasileiras.  

 

3.1 Dados 

 

Os dados coletados nesta pesquisa provêm das estatísticas divulgadas pelo SNIS 

(2020), em seu sítio eletrônico, na parte Painel do Setor Saneamento. Após o acesso ao sítio 

eletrônico SNIS, foram salvos os dados no formato de planilha eletrônica Excel, referentes ao 

período 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. 

Foram coletados os dados municipais referentes à tarifa média, custo, população, tipo 

de serviço de saneamento prestado, se administração pública ou privada, conforme 

apresentado no Quadro 2. Cabe observar que na base do SNIS os municípios com dados 

disponíveis são aqueles com mais do que 25.000 habitantes. 
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Quadro 4 – Variáveis utilizadas 

Variável Descrição Fonte 

Tarifa média 
Tarifa cobrada pela prestação do serviço de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário por m³. 

SNIS 

(2020) 

Custo  
Custo da prestação de serviço de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário por m³. 

SNIS 

(2020) 

População População total do brasil  
SNIS 

(2020) 

Serviços Abastecimento de água e esgotamento sanitário. 
SNIS 

(2020) 

Tipo de administração Pública ou Privada 
SNIS 

(2020) 

Região As 5 regiões brasileiras 
SNIS 

(2020) 

Nome do município Municípios com mais de 25 mil habitantes 
SNIS 

(2020) 

Código do IBGE do 

Município 
código atribuído pelo IBGE para identificar os municípios. 

SNIS 

(2020) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.2 Método 

 

Neste trabalho foi analisada a relação entre a tarifa e o custo do saneamento básico 

para os municípios, de acordo com dados disponibilizados no site do SNIS (2020). Para isso, 

foi realizada pesquisa qualitativa, descritiva e documental, com verificação das informações 

relacionadas e foram utilizadas tabelas descritivas e quantitativas, para analisar a relação entre 

tarifas e custos, em uma comparação regional (tarifa e despesas médias por município de cada 

região), em uma comparação por tipo de administração (se público ou privado) e em uma 

comparação por tamanho dos municípios (levando conta municípios com mais de 25 mil 

habitantes).  

Com base nesse indicador, computou-se uma média para cada uma das especificações 

e foram feitas as comparações, por meio de um cálculo de um indicador, fazendo a divisão da 

tarifa por metro cúbico pelo custo por metro cúbico, chegando-se à ideia de que, quando o 

resultado for maior que 1, a tarifa ultrapassou o valor do custo e, quando menor do que 1, a 

tarifa não cobriu o custo por metro cúbico.  
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 Também foi utilizada a plotagem dos valores de cada município no mapa do Brasil, 

elaborado por meio do uso do software GeoDA, para ter uma noção da distribuição e das 

tendências, mostrando a mesma relação entre tarifa cobrada e as despesas do fornecimento 

dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, de acordo com a distribuição 

geográfica no Brasil. Foi calculado o indicador de tarifa sobre custo e, com base nisso, foi 

atribuída uma escala de cores e plotado no mapa. 

Fontes 

Estão descritas a seguir as principais fontes que forneceram as informações adequadas 

à solução do problema estudado: 

a. Artigos científicos relacionados ao tema proposto foram acessados na base de 

dados, principalmente da Educação Ambiental em Ação, Scielo, artigos sobre Saneamento 

básico, com publicações dos últimos 10 anos. As bibliografias são compostas de 18 artigos 

nacionais. 

b. Utilizou-se de informações disponíveis na base de dados do SNIS (2020) 

Para a coleta das fontes, utilizou-se como critério as bibliografias que abordassem o 

tema estudado. 

Coleta de dados 

A coleta dos dados acompanhou a premissa seguinte: 

a. Leitura exploratória do material escolhido (leitura de forma rápida com objetivo de 

averiguar se a obra disponibilizada é de interesse para o trabalho); 

b. Leitura seletiva (leitura aprofundada do contexto que realmente interessa); 

c. Registro das bibliografias retiradas como fontes de instrumento específico (autores, 

ano, método, resultados e conclusões). 
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4. RESULTADOS 

 

Nesta seção de resultados serão apresentadas as análises da relação tarifa/custo por 

região, por tipo de administração, por tamanho do município e o mapa da distribuição deste 

indicador por município. 

 

4.1 Tarifas e custos – comparação regional 

 

Nesta seção apresentam-se os dados tarifários dos componentes do saneamento básico 

referente ao abastecimento de água e esgotamento sanitário nas regiões brasileiras. A Tabela 1 

nos traz a relação entre tarifa e custo do abastecimento de água e esgotamento sanitário por 

região brasileira, conforme dados do SNIS (2020).  

 

Tabela 1 – Tarifa e custo por região 

Região 

Abastecimento de Água Esgotamento Sanitário 

Tarifa 

[R$/m
3
] 

Custo 

[R$/m
3
] 

Relação Tarifa / 

Custo 

Tarifa 

[R$/m
3
] 

Custo 

[R$/m
3
] 

Relação Tarifa / 

Custo 

Norte 3,83  6,21 0,61 3,34 5,45 0,61 

Nordeste 4,12 5,53 0,74 4,3 4,83 0,89 

Centro 

Oeste 
4,94 5,63 0,87 5,04 5,38 0,93 

Sudeste 3,58 4,11 0,87 3,58 4,11 0,87 

Sul 6,83 6,13 1,11 6,08 5,74 1,05 

Brasil 4,66 5,52 0,84 4,46 5,1 0,87 

Fonte: elaboração própria com base no SNIS 2020. 

 

Conforme os dados da Tabela 1, observa-se que a região Sul é a que possui a maior 

média entre a relação tarifa e custo de abastecimento de água e esgotamento sanitário, o que 

significa que sua tarifa supera o custo de fornecimento do serviço, representando uma média 

superavitária. Já nas demais regiões, essa média se nota menor, isto é, sua tarifa encontra-se 

deficitária quanto ao custo da prestação do serviço, como pode ser observado, por exemplo, 

na região Norte, onde a tarifa média para o abastecimento de água, por exemplo, é de R$ 3,83 

m³, ao custo de R$ 6,21 m³, ou seja, um déficit de R$ 2,38/m
3
 nessa relação.  
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Nesse sentido, a Tabela 1 está em acordo com Costa e Pinheiro (2022), quando 

concluem que as regiões brasileiras mais precárias de serviços de saneamento são o Norte e o 

Nordeste - principalmente o serviço de esgotamento sanitário. As Regiões Sul e Sudeste são 

as que possuem os melhores índices em alguns serviços, principalmente o de gestão de 

resíduos sólidos e limpeza pública.  

Esse fato de termos as regiões Norte e Nordeste com uma situação mais precária de 

serviços de saneamento, conforme Costa e Pinheiro (2022), é reforçado pelo resultado 

encontrado neste trabalho de que a relação tarifa/custo é menor que 1,  o que mostra um maior 

desafio para atender as metas do novo marco legal, melhorando o saneamento nessas regiões, 

pois, além de essas duas regiões estarem com menos cobertura, é onde se encontra menos 

equilíbrio econômico, por possuírem um indicador tarifa/custo mais deficitário que as demais 

regiões. 

 

4.2 Tarifas e custos – comparação por tipo de administração 

 

A Tabela 2 mostra dados referentes a tarifa e custo por tipo de administração, se 

pública ou privada, de acordo com dados do SNIS (2020). Com esses dados, observa-se que 

em relação ao abastecimento de água, a tarifa cobrada no setor privado é maior do que o custo 

e, no setor público, a tarifa é menor do que o custo, tornando o setor privado superavitário e o 

público, deficitário. 

Tabela 2 – Tarifa e custo por tipo de administração 

Tipo 

de 

Administração 

Abastecimento de Água Esgotamento Sanitário 

Tarifa 

[R$/m
3
] 

Custo 

[R$/m
3
] 

Relação 

Tarifa / 

Custo 

Tarifa 

[R$/m
3
] 

Custo 

[R$/m
3
] 

Relação 

Tarifa / 

Custo 

Privada 

 

4,08 1,07 4,49 4,02 1,11 4,37 

 

Pública 4,21 4,58 0,91 4,25 4,48 0,94 

              

Média Geral 4,29 4,33 0,99 4,37 4,25 1,03 

Fonte: elaboração própria com base no SNIS 2020. 
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Quanto ao esgotamento sanitário, a tarifa cobrada pelo setor privado é maior que o 

custo e, no setor público, menor (Tabela 2), o que demonstra que as tarifas praticadas por 

prestadores privados são mais adequadas à estrutura de custos que as tarifas de prestadores 

públicos. 

Dado que, de acordo com SNIS (2020), o índice de atendimento total de água  com 

redes públicas de abastecimento é de 84,1% e as redes de esgotos abrangem 55,0% da 

população total brasileira, no que se refere à diferença entre a prestação de saneamento básico 

oferecido por uma empresa pública e por uma empresa privada, Pinheiro, Savoia e Angelo 

(2021) asseveram que, em relação ao abastecimento de água, não existe uma diferença 

significante entre os diferentes tipos de prestadores, o que se justifica pelo já elevado índice 

em 2020. No entanto, os prestadores de serviço privados proporcionaram o maior crescimento 

dos índices relacionados à coleta e tratamento de esgotos, ficando evidente, portanto, que os 

administradores públicos devem considerar a possibilidade de delegar ao parceiro privado a 

prestação dos serviços de coleta e tratamento de esgoto, visando ao atingimento da meta de 

universalização dos serviços de que trata a Lei 14.026/2020. 

 

4.3 Tarifas e custos – comparação por tamanho dos municípios 

 

A Tabela 3 fornece a relação entre tarifa e custo por tamanho de município, consoante 

dados do SNIS (2020). Com esses dados, observa-se que em municípios com até 50.000 

habitantes, a tarifa é inferior ao custo cobrado pelo serviço, tanto em relação ao abastecimento 

de água quanto a esgotamento sanitário. Já nos municípios com mais de 50.000 habitantes, a 

tarifa supera os custos de ambos os fornecimentos de serviços.  

Como pode ser observado na Tabela 3, os municípios com população abaixo de 50 mil 

possuem uma relação deficitária, mas o problema ainda maior se ressalta nos municípios 

menores, com população de até 30 mil e com base nas tabelas e nas informações apontados no 

trabalho em relação aos serviços de saneamento básico, demonstra-se que, nas regiões Sul e 

Sudeste, estão os melhores índices, enquanto que no Norte e Nordeste os piores índices e, de 

acordo com Macêna (2021), há regiões que possuem os melhores e outras os piores índices de 

acesso ao saneamento, isto é, existe uma grande diferença de acesso ao serviço de saneamento 

na área urbana e rural e municípios de grande e pequeno porte, sendo que no Norte e no 

Nordeste onde tem os piores índices estão os municípios pequenos, as periferias das cidades 

de grande porte e na área rural. Se, por um lado, a lei determina que a população tenha que ter 
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acesso a serviços básicos, entende-se que é um direito humano o acesso, e se não é cumprido 

esse serviço, o Estado está sendo omisso e está violando um direito humano. 

 

Tabela 3 – Tarifa e custo por tamanho de município 

Tamanho de 

município 

Abastecimento de Água Esgotamento Sanitário 

Tarifa 

[R$/m
3
] 

Custo 

[R$/m
3
] 

Relação 

Tarifa / 

Custo 

Tarifa 

[R$/m
3
] 

Custo 

[R$/m
3
] 

Relação 

Tarifa / 

Custo 

Até 30.000 4,44 5,01 0,88 4,35 4,84 0,89 

30.000-|50.000 4,09 4,48 0,91 4,18 4,48 0,93 

50.000-|100.000 4,67 4,23 1,10 4,30 4,27 1,00 

100.000-|500.000 4,20 4,14 1,01 4,17 3,99 1,04 

Acima de 500.000 4,50 4,30 1,04 4,50 4,30 1,04 

Média Geral 4,38 4,43 0,99 4,30 4,38 0,98 

Fonte: elaboração própria com base no SNIS 2020 
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4.4 Tarifas e custos – mapa com a distribuição geográfica no país 

 

O Mapa 1 demonstra a relação entre tarifas e custos do saneamento, com a distribuição 

geográfica no país. Por meio dele, é possível ver que as áreas em tom azul claro identificam 

uma relação tarifa/custo abaixo de um (01), situação na qual a tarifa por m³ é menor do que a 

despesa por m³, cuja ocorrência se dá, em maior grau, na região Norte e em menor, no 

Nordeste. Em outras palavras, por intermédio da referida análise, sugere-se uma dificuldade 

para a sustentabilidade econômica na prestação do serviço de saneamento básico.  

 

Mapa 1 - Mapa 1 - Tarifas e custos – distribuição geográfica no país 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do SNIS (2020) 

 

Conforme as conclusões a que se chegou, na tabela 1, reforça-se que as regiões 

Sudeste e Sul possuem a melhor relação tarifa/custo entre as regiões brasileiras, corroborando 
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com dados do SNIS (2020), segundo o qual as regiões com maior índice médio de 

abastecimento de água, por meio do atendimento urbano por rede, são o Sul, Sudeste, Centro 

Oeste e a maior parte do Nordeste.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O saneamento básico é essencial para a qualidade de vida da população, e com a lei de 

saneamento e a constituição de 1988, foi determinado como um serviço indispensável que 

deve ser garantido a todos os cidadãos, como um direito humano. Através desses serviços o 

país promove a saúde para população, auxilia na preservação do meio ambiente e também 

influencia na economia do país. Dessa forma, o trabalho teve como objetivo avaliar a 

sustentabilidade econômica do saneamento básico nos municípios brasileiros focando na 

relação entre tarifa e custo do saneamento, fazendo uma análise comparativa entre as regiões 

brasileiras, o tipo de administração das empresas de saneamento e no tamanho do município.  

Chega-se à conclusão de que a região Sul é a que possui os melhores índices de 

saneamento, isto é, uma relação tarifa custo superavitária, ao passo que, nas demais regiões, 

nota-se o déficit, ou seja, a tarifa cobrada é inferior ao custo da prestação do serviço.  

Em referência à análise da relação tarifa custo por tamanho do município, apesar de 

não ter sido mencionado, os municípios abaixo de 25 mil habitantes, num total de 446, podem 

assumir o mesmo comportamento que os municípios com população abaixo de 50 mil 

habitantes, portanto, também deficitários.  

A importância do tema aqui descrito deve-se ao fato de que a discussão sobre o 

saneamento básico no Brasil tem que avançar muito e requer bastante discussão e atenção das 

autoridades competentes e é de grande relevância para quem realmente precisa, pois a 

preocupação maior é levar sempre em conta aqueles que mais necessitam de água encanada e 

esgoto tratado: a população de menor renda, carente da atenção do poder público 

(FERREIRA, 2021).  

Os serviços de saneamento básico são de grande importância na questão social, como 

pontua Macêdo (2021) e a falta desses serviços é fruto da extrema desigualdade existente no 

país, impactando negativamente a saúde pública, o meio ambiente e a economia do país. No 

Brasil houve grandes avanços em políticas sociais, porém quando o assunto é os serviços de 

saneamento básico, a realidade nos mostra que esse serviço está longe do ideal para a 

população. 

Como limitação deste estudo, destaca-se a utilização de apenas 1 fonte de dados, o 

SNIS (2020), para a realização da análise. Sendo assim, recomenda-se para novas pesquisas, 

que o número de fontes analisadas seja maior e que seja expandido para outros segmentos.  
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COLOCAR TAMBEM QUE OS MUNICIPIOS avaliados eram os acima de 25 mil 

habitantes, e ver que  
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